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Cliviastraat gaat voor een
groene en veilige straat

Samen maken we de wijk

Elk jaar is Burendag in de Cliviastraat een groot succes. Vorig
jaar hebben de bewoners de straat meer kleur gegeven, maar
ook veiliger gemaakt. Met een bijdrage van de gemeente hebben
bewoners de plantenbakken opnieuw gevuld met planten en
bloemen. De kinderen hebben verkeersborden geschilderd om
aandacht te vragen om stapvoets te rijden in de straat.
Frederiek Simons, wijkbewoner: “De borden zijn heel mooi
geworden en zijn door een paar handige bewoners opgehangen.
We hopen dat hiermee veel bestuurders beter op hun snelheid
letten. Met de kleurrijke borden en bloembakken is de straat
een stuk gezelliger en veiliger geworden. Burendag is altijd een
mooie gelegenheid om weer wat samen te doen en bij te praten
met een hapje en een drankje. Volgend jaar weer!”

Zuiderkerkstraat wordt Kinderstraat

“In december 2016 kregen we
de vraag van de gemeente: ‘Als
jij burgemeester van de straat
zou zijn, wat zou je dan veranderen?’ Daar hoefden we niet
lang over na te denken.
Ons oog viel gelijk op het speeltuintje
dat toen meer een ontmoetingsplaats
voor katten was. Na een ‘droomavond’
lagen de ideeën op tafel: meer groen, een
natuurvriendelijke speeltuin, auto’s uit
het zicht en een ontmoetingsplek voor
iedereen. En dat is gelukt! De bewoners
hebben een plan bedacht en toen de samenwerking gezocht met de gemeente.

Met ondersteuning van de gemeente is
de speeltuin opnieuw ingericht met een
zaaistrook, een schommel, een heuvel
met een speelbuis en een klimboom.
Op de parkeerplaatsen zijn elf Leilindes
geplaatst. De borders zijn opnieuw aangelegd met biodiverse beplanting. Onze
ontmoetingsplaats is nu groen en ook
aantrekkelijk voor insecten en vogels.
Het onderhoud doen we grotendeels zelf.
Zo gaan we regelmatig ‘tussendoren’:

een activiteit waarbij we elkaar ontmoeten en het onderhoud samen plannen
en uitvoeren. De open verbinding met
de speelplek en de parkeerplaatsen ligt
tussen de Blokstraat en de Groenestraat
en heeft daarom het de naam gekregen:
‘Het Tussendoortje’.”
Berend Zandt,
bewoner Groenestraat Assendorp
http://hettussendoortje.info

Je hebt een kinderrijke straat, maar ook vol met auto’s en veel
fietsverkeer. De bewoners aan de Zuiderkerkstraat in Assendorp
mogen een paar keer per jaar hun straat afsluiten. De straat
wordt dan het domein van spelende kinderen. Ouders en andere
bewoners organiseren dan meestal in de avond een gezellige
borrel of barbecue. Daarmee wordt op een makkelijke manier
de buurtcontacten aangehaald en onderhouden.
Bewoners kunnen een Kinderstraat aanvragen bij de
wijkbeheerder. Zij krijgen van de gemeente afzetlinten om
de straat af te sluiten en een straatbord en spandoeken om
verkeersdeelnemers te attenderen op de tijdelijke Kinderstraat.
De spelregels staan op www.zwolle.nl/kinderstraat

Adoptieovereenkomst

Premie op Actie

Bewoners van Het Tussendoortje hebben een stuk grond van de gemeente geadopteerd. Zij hebben afspraken met de gemeente gemaakt over de inrichting, het
beheer en het onderhoud. De voorwaarden zijn opgenomen in een adoptieovereenkomst dat de bewoners hebben ondertekend. www.zwolle.nl/adoptiegroen

De bewoners van de Cliviastraat hebben van de gemeente een Premie op Actie
gekregen, een eenmalige bijdrage voor buurtinitiatieven. Er zijn meer mogelijkheden
om ondersteuning te krijgen voor activiteiten op Burendag of NL Doet. Met geld van
bijvoorbeeld het Oranjefonds of materiaal van de Groene Loper.

